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Protokół nr 22/16 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 18 maja 2016 r. w godz. 10:00 – 10:35 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 
 
 

*** 

 

W posiedzeniu Komisji udział wzięli jej członkowie zgodnie z listą obecności – 

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny Pan Mikołaj Szymczak.  

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście wg listy obecności stanowiącej 

załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji p. Leszek 

Bajda, który powitał zaproszonych gości i członków Komisji. Przedstawił proponowaną 

tematykę posiedzenia. Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia, który 

przedstawiał się następująco: 

 

Tematyka posiedzenia:  

1. Ocena zinwentaryzowanych zagrożeń ekologicznych na terenie Powiatu Jarocińskiego 

2. Ocena aktualnego stanu zadrzewień przydrożnych i śródpolnych na terenie powiatu. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Ad.pkt.1 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda - Ocena zinwentaryzowanych zagrożeń 

ekologicznych na terenie Powiatu Jarocińskiego. Informacja stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu. 

Obiecałem, że zaproszę na któreś nasze posiedzenie kierownika Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa, tylko chciałabym wiedzieć, co oczekujemy od niego? Jakich 

zapytań? W jakim zakresie? Wtedy podejmę działania w tym zakresie, aby Kierownik nasz 

odwiedził.  

Jeżeli chodzi o ocenę zinwentaryzowanych zagrożeń ekologicznych na terenie Powiatu 

Jarocińskiego to została przesłana informacja z Wielkopolskiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Poznaniu. Twierdzę, że to, co dotyczy ewentualnych podmiotów mogących 

stwarzać zagrożenia w przypadku występujących awarii przemysłowych, wskazane, z jakiej 

strony mogą pochodzić te zagrożenia. Przyjęty system klasyfikacji kontroli, podzielono na 5, 

6 kategorii. Materiał ciekawy, wiąże to się z tym, że do niektórych podmiotów osobiście 

opracowywałem operaty urządzeniowe, co mogą przetwarzać, ile, w jakim zakresie. 

Tematyka jest mi znana dogłębnie, w zakresie pozwoleń zintegrowanych również. Chodzi tez 

o obszary szczególnie narażone na działanie azotu, podane było, że istnieją w 4 gminach, 

więc na terenie powiatu. Spodziewałem się informacji w formie opracowania mapowego, 

gdzie mamy te obszary, które gospodarstwa obejmują. Jest lawina pisania kart 

informacyjnych, są kłopoty ze zinwentaryzowaniem tego, bo jedni mogą budować zbiorniki z 

okresem przechowywania nawozu 4 miesiące inni 6 miesięcy.  Oczekiwałem również 

informacji czy mamy zagrożenia bezpośrednie ekologiczne, w sensie dzikich składowisk 

odpadów na terenie powiatu, rozlokowania ich, względnie zagrożeń wynikających ze skupisk. 

Podano obiekty dla mnie mogące stworzyć potencjalne zagrożenie ekologiczne, ale nie 
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bezpośrednie. Przedstawiciel Inspektoratu ma być obecny na czerwcowym posiedzeniu, 

prosiłbym o przygotowanie pytań, ja też chce go przepytać gruntownie, bo dla mnie 

zagrożeniem ekologicznym jest nadal uporczywe składowanie, przechowywanie podkładów 

kolejowych przesączonych olejami kreozotowymi, zapadł wyrok prawomocny NSA, w tej 

chwili sprawca próbuje się odwoływać od decyzji powiatowego i wojewódzkiego inspektora, 

przegrał również w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, jest skarga w NSA, jest 

również kontr skarga w NSA. Oczekiwałbym odpowiedzi, co w takich przypadkach WIOS 

podejmuje, mogą coś stwierdzić, że zapach, glebę warto by przebadać. Prosiłbym, aby 

przygotować grupę pytań do przedstawiciela, który będzie. Przepytam dosyć dokładnie na 

swój sposób.  Spodziewałem się, że będzie wykaz zagrożeń realnych.  Materiał ładny, ale nie 

dogłębny. Stąd potrzeba powrócenia do tematu by zaistniała.  

 

P. Sł. Frydryszak, Z – ca Kierownika Referatu Budownictwa i Środowiska – jeżeli 

została przesunięta obecność Wojewódzkiego Inspektora na czerwiec to ewentualnie  

w dyskusji, zobaczymy jaka sytuacja w tych tematach co Pan Przewodniczący poruszał. 

Starosta jako organ ochrony środowiska jest organem właściwym do wydawania zezwoleń 

m.in. zintegrowanych, ale nie wszystkich, bo większe zakłady to Marszałek.  

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda - nie widzę realnych zagrożeń. Informacja może 

nie dogłębna, ja patrzę z punktu widzenia interwencji, składowisk odpadów. Działa ustawa 

śmieciowa, to trochę pomogło, obserwuję w lasach, że mniej jest śmieci, co nie znaczy, że nie 

ma ich wcale. 

 

Ad.pkt.2 

P. Sł. Frydryszak, Z – ca Kierownika Referatu Budownictwa i Środowiska - przedłożył 

ocenę aktualnego stanu zadrzewień przydrożnych i śródpolnych na terenie powiatu. 

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – czy nie szłoby z inwentaryzować zadrzewień 

pasowych na terenie powiatu i podać je wyższej ochronie? 

 

P. Sł. Frydryszak, Z – ca Kierownika Referatu Budownictwa i Środowiska – temat 

ciekawy, ale, żeby kompleksowo zinwentaryzować ważniejsze potrzeba pracy nawet 

naukowej. Trudno temat ogarnąć w ramach pracy administracyjnej, dlatego Komisji została 

przedstawiona informacja o roli zadrzewień i nasadzeniach, które prowadziliśmy  

w poprzednich latach przy drogach powiatowych. Muszę powiedzieć kilka informacji  

o zezwoleniach, które wydaje Starosta dla gmin, w informacji jest przedstawiona możliwość 

nasadzeń zastępczych w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, 

przepis tak stanowi, że usuniecie drzew z pasa drogi publicznej wymaga uzgodnienia  

z Regionalną Dyrekcją, aczkolwiek ustawodawca pozwolił Regionalnej na 30 dni do wydania 

opinii, a jeżeli stwierdzi, że będzie dodatkowe postępowanie wyjaśniające przeprowadzał to 

ma aż, 60 co powoduje często, że te pozwolenia się przedłużają w przypadku jakiejś 

inwestycji drogowej to ustawa przewiduje, żeby nie naliczać opłaty za usunięcie drzew. 

Ustawa przewiduje, że nasadzenia muszą być w sposób racjonalny, czyli tam, gdzie jest 

możliwość nasadzeń. Często odmawia nasadzenia, bo stwierdza, że nie powinno być 1 do  

1 tylko 3 do 1 albo więcej. Często brakuje miejsc przy tych drogach i ze względu  

na bezpieczeństwo trudno „upchać” te zadrzewienia.  

 

Radny K. Matuszak – bardzo negatywnie oceniam gospodarkę związaną z drzewami 

przydrożnymi. Niestety nie wiem, z czego to wynika, ale ludzie nie szanują tych drzew.  
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Jak zasadzimy to za chwilę tych drzew nie ma, perspektywicznie każdy podsypie, przykro  

to mówić, ale przy niektórych polach widać, że tam jest podsypywane. Uważam, że to jest 

nasze zadanie, od wielu kadencji marudzę o rowach przydrożnych i marudzę o drzewach, że 

to jest zadanie naszego referatu dróg powiatowych.  To jest w pasie jezdni, to jest drzewo 

państwowe. Obserwuję aleje jabłkowe na Czempiń, zaniedbane straszne, u nas też jest taka 

aleja, to są rzeczy może śmieszne, to ładnie wyglądało. Nie wiem Panie Przewodniczący, 

żeby raz zapłacić fachowcowi, żeby obciął drzewa fachowo. Uważam, że takie aleje dla 

potomnych, żeby zachować, jechało się w czereśniach, taka ciekawostka, dzisiaj wszystko 

marnieje, to nie ma czasu, nie ma pieniędzy. To nie są duże pieniądze, żeby doprowadzić do 

porządku. Może musimy zasadzić sami aleję owocową, ładnie by to wyglądało, niż drzewa 

niewiadomego pochodzenia, drzewa, które nie pochodzą z naszego rejonu geograficznego, 

może jabłko, gruszko, czereśnia lepiej by wyglądała przy drodze.  

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – przed chwilą rozdałem do obejrzenia moje 

autorskie zdjęcia, dotyczące zadrzewienia wśród polnego w Witaszycach łączące się  

z terenem leśnym.   Jest to ozdoba, siedlisko dla zwierzyny, oddziaływanie na mikroklimat, 

ukazanie składu gatunkowego, jest bardzo istotne, rola nieoceniona. Musimy zmierzać  

w kierunku inwentaryzacji tych zadrzewień. Tak samo wystarczy do mnie kliknąć  

na facebook, jaką mamy przepiękną aleję jabłoniową koło Ruska, jest to na facebook, to nie 

jest temat błahy, pokusimy sie wyciągnąć wniosek.  

 

P. Sł. Frydryszak, Z – ca Kierownika Referatu Budownictwa i Środowiska - jeżeli to jest 

droga powiatowa to jak najbardziej można w budżecie powiatu przewidzieć środki  

na utrzymanie, na zabiegi pielęgnacyjne. Obowiązkiem zarządcy jest utrzymanie istniejących 

zadrzewień. Natomiast, jeżeli droga należy do innego podmiotu, to należy skierować wniosek 

do gmin. Można przewidzieć w budżecie w przyszłym roku. 

 

Radny K. Matuszak - inne podejście, jak się widzi, że to jest zadbane, a jak jedzie się 

rowerkiem, to ludzie urywają całe gałęzie. Wierzcie mi, że jak już jest to niech to ma ręce  

i nogi. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – aleje jabłoniowe czy potężne drzewa owocowe 

mogą być uznawane za pomniki przyrody.  Wniosek komisji: aby przy drogach powiatowych 

podjąć prace pielęgnacyjne alei przydrożnych drzew owocowych i nie owocowych. 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji. Wszyscy byli „za”. Wniosek został 

podjęty. 

 

 

P. Jan Bartczak, Nadleśnictwo Jarocin – przedstawił ocenę aktualnego stanu zadrzewień 

przydrożnych i śródpolnych na terenie powiatu. Informacja stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 

 

Radny K. Matuszak – są wśród nas rolnicy, są protesty, bo drzewa, bo nie przejedziemy. 

Traktorem pojedzie na drodze, a 3 metry będą wystawały. Heder, powinno się wozić z tyłu,  

a nie z przodu, jeżeli ktoś ma kombajn o szerokości 6 metrów to nie ma możliwości, żeby całą 

drogą jeździł albo po chodniku. Jakieś kompromisy muszą być, nie wszyscy żyją z tego.  

To, że niektórym drzewa zawadzają, to takie życie, jednym zawadzają, a innym się podobają. 

Jakiś kompromis trzeba znaleźć. Słyszymy, że drzewa trzeba usuwać, bo wypadki, jak ktoś 
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pojedzie przepisowo 90 km/h a jak ktoś pojedzie 200 km/h to nie ma znaczenie czy to drzewo 

tam będzie. Na to nie ma siły.  

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda - wniosek do innych gmin o strategicznym 

znaczeniu: „aby w poszczególnych gminach wchodzących w skład Powiatu Jarocińskiego 

przeprowadzić inwentaryzację zadrzewień śródpolnych i śródleśnych o znaczeniu 

strategicznym dla rolnictwa i ochrony środowiska.” 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji. Wszyscy byli „za”. Wniosek został 

podjęty. 

 

Ad.pkt.3 Sprawy bieżące. 

a) Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu na 2016 rok. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w budżecie na 2016 rok w zakresie 

działania Komisji.  

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – dziękuję bardzo. Czy są pytania?  
 

P. Sł. Frydryszak, Z – ca Kierownika Referatu Budownictwa i Środowiska - to, co  

p. Skarbnik powiedział słuszne. Jest drobna zmiana budżetowa temat dotyczący pomocy 

kołom łowieckim w redukcji populacji lisa, który ciągle się pojawia. Dlatego jest taki pomysł, 

że próbujemy dodać nowy rozdział w dziale rolnictwo i łowiectwo w paragrafie nagrody 

konkursowe. Proponujemy konkurs dla kół łowieckich, które będą realizować plan łowiecki 

na dany rok i zwiększać go w kolejnych latach w formie nagród, nie dotacji, prawnie 

zamknęła się droga. W drodze konkursu, będą kupowane nagrody rzeczowe związane  

z działalnością koła, może być zakup zwierzyny drobnej, która w związku z dużą populacją 

lisa, powoduje spadek jej liczebności. Będzie to w konsultacji z kołami łowieckimi. 

Regulamin zostanie ustalony, jeżeli Rada uchwali te środki w wysokości 10 tys. zł.  

Zostanie przez zarząd uchwalony regulamin. W związku z tym, że lis nie jest zwierzyną grubą 

to kwestia nierealizowania planów rocznych, łowieckich, powoduje naliczenie dodatkowych 

opłat i niektóre koła realizują, a niektóre nie. Będziemy je wspierać, żeby wszystkie koła 

realizowały. Starosta wydzierżawia dla 9 obwodów łowieckich, nie możemy ograniczyć dla 

innych obwodów, które częściowo są poza innym powiatem. Konkurs jest kierowany dla 

wszystkich, kół, które chociaż cząstką są na terenie powiatu jarocińskiego a takich jest aż 16. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda - lisek chce żyć w przyrodzie itd. jestem 

ekologiem, niektórzy twierdzą, że nawiedzonym, ale nie do końca, bo nie przywiązuję się 

drzew. Mamy zwiększona populację lisa, a lis nie ma wrogów naturalnych, mnożą się  

w zastraszającej ilości, to, że zwierzęta łowne są tak zredukowane, że zająca trzeba 

wprowadzać do środowiska. Jeżeli chodzi o lisy redukuje gryzonie, ale słyszę sytuację, że 

Pani w Witaszycach nie może wyjść na spacer, bo czuje się zagrożona przez lisy.  

W DPS w Zakrzewie jest potężne stanowisko lisów powstało i stanowią zagrożenie.  

Wiązało to się wcześniej ze szczepieniem przeciwko wściekliźnie. Udało się, opanowano  

to troszeczkę, ale jadę rowerkiem i lis patrzy na mnie. Widać, że czuje się panem na swoim 

terytorium. Z drugiej strony, jeżeli jest jeden osobnik to nie zrobi tego, jeżeli żyją w większej 

populacji to dochodzi do tego, że stanowią swoje terytorium i wypierają innych.  

Każdy osobnik gatunku będzie pilnował swojego. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. 
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Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa obecnych na sali członków Komisji Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu 

uchwały? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  

Wszyscy głosowali „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda - trwa ocena prac konkursowych, będą z mojej 

strony przygotowane pytania do przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska m.in. jakości, ilości, skuteczności przeprowadzonych kontroli na terenie powiatu.  

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad posiedzenie zakończono o godz. 13.35 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji 

 

Leszek Bajda 

 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 

 


